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Afscheid nemen  

Onlangs vulde ik voor de grap een enquête in over hoe protestants ik wel zou zijn. 
Tot mijn verrassing bleek ik voor 37% overeenkomst te vertonen met het denken 
van Dietrich Bonhoeffer. Vandaar mijn fascinatie voor deze man.   

Het is weer november, de blaadjes dwarrelen gestaag naar beneden, de zomer is 
nu echt voorbij. Ook het kerkelijk jaar is bijna ten einde. Op 26 november 
gedenken wij de overledenen van het afgelopen jaar en allen die hen voorgingen. 
Dat brengt mij weer bij Bonhoeffer die dit onderstaand wondermooie gedicht 
schreef en zelf al op zo‟n jonge leeftijd afscheid van het leven moest nemen 
vanwege zijn verzet tegen de nazi‟s.  

Afscheid nemen  

is met zachte vingers  

wat voorbij is dichtdoen  

en verpakken  

in goede gedachten der herinnering.  

Is verwijlen  

bij een brok leven  

en stilstaan op de pieken  

van pijn en vreugde.  

Afscheid nemen  

is met dankbare handen  

weemoedig meedragen  

al wat waard is  

niet te vergeten…  

Is moeizaam  

de draden losmaken  

en uit spinrag  

der belevenissen loskomen  

en achterlaten  

en niet kunnen vergeten…  

Emmy Janssen  

   

 



 
 

Kerkdiensten in de Grote Kerk 

Zondag            12 november 
10.00 uur               ds. G. Hoogterp  
Kleur: groen              Collecte: 1. Zending 

                                       2. Kerk  
 
Zondag            19 november,  
10.00 uur               ds. L. J. Rasser, Amsterdam  
Kleur: groen              Collecte: 1. Binnenlands Diaconaat 

                                       2. Onderhoud gebouwen 
 
Zondag            26 november, Laatste zondag kerkelijk jaar  
Met medewerking van de Cantorij o.l.v. Cantororganist Koos Damman 
10.00 uur               ds. G. Hoogterp  
Kleur: groen              Collecte: 1. Diaconie 

                                       2. Kerk  
 
Zondag              3 december, Eerste Adventzondag, Wereldwinkel 
10.00 uur               ds. C. Ofman, Amsterdam   
Kleur: groen              Collecte: 1. Missionair werk en Kerkgroei 

                                       2. Onderhoud gebouwen 
 
Autodienst 
Als u gebruik wilt maken van de autodienst, dan kunt u bellen naar: 
12 november: Dhr. Dick Mansvelder Tel. 264766   
19 november: Dhr. Frans Zevering    Tel. 264318 
26 november: Dhr. Joop Bleker Tel. 263243 
  3 december: Dhr. Arie Eggebeen  Tel. 263427 
  
 
 
 
 
Bloemendienst    
12 november: Fam. Vedder     
19 november: Fam. Mansvelder 
26 november: Mevr. Meinders 
  3 december: Mevr. Beusekamp 
 
 
 
 



 
 

Tijd om stil te staan en te gedenken 
Herfst met al haar prachtige kleuren laat zich volop gelden. De klok is een uur 
terug gegaan. Het wordt eerder donker. Je voelt het najaar. De herfstmaand 
november staat in het teken van gedenken. Op verschillende manieren wordt daar 
in onze samenleving bij stilgestaan. Vanouds binnen de christelijke en Rooms 
Katholieke cultuur aan het begin van de maand bij Allerheiligen en Allerzielen. 
Opmerkelijk is dat vandaag de dag gedenken een breed maatschappelijke trend is. 
Ook begraafplaatsen, crematoria en zorginstellingen staan stil bij overlijden, 
sterven en dood. In de Protestantse kerk werden de overleden gemeenteleden 
meestal herdacht op oudejaarsavond. Dat paste bij de plechtige sfeer van 
vergankelijkheid en bezinning bij de jaarwisselingen. De oudejaarsavonddienst is 
in Muiden afgeschaft. Alhoewel, dit jaar houden wij wel een kerkdienst op 31 
december, maar dat is omdat deze datum op een zondag valt.  
Wij gedenken in onze geloofsgemeenschap onze overledenen op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag heet de zondag van de Voleinding of 
Eeuwigheidszondag. De eerste adventszondag, een week later, is de eerste 
zondag van het nieuwe kerkelijk jaar. Op de zondag van de Voleinding kijkt de 
kerk vooruit naar de toekomst van God, naar een nieuwe aarde en een nieuwe 
hemel. Daar zal ''geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 
want wat er eerst was is voorbij'' (Openbaring 21: 1-7). Met deze toekomst voor 
ogen gedenken we de namen van hen die ons zijn voorgegaan in leven en 
sterven. En wij hopen zo in onze rouw vanuit ons geloof troost te vinden.  
 

De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten.  
De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten.  

Bij God mogen ze wonen,  
daar waar geen pijn kan komen.  

De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij. 

(Hanna Lam) 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Leerhuis Jona 
Het Leerhuis Jona is bij het uitkomen van dit kerkblad afgesloten. Samen hebben 
wij een prachtige ontdekkingstocht gemaakt door dit bijzondere Bijbelboek. Jona 
kon niet geloven dat God genadig zou zijn voor het heidense en grote Nineve waar 
zoveel zaken compleet verkeerd waren en totaal niet deugden. Met Jona staan we 
versteld dat niet ons eigen weglopen of onze eigen lage verwachting het laatste 
woord heeft, maar Gods liefdevolle barmhartigheid voor alle mensen.  
Een hartelijke groet aan u allen, ds. Gerben Hoogterp 

Kerkenraad                                                                                                                              

Uit de kerkenraadsvergadering van 17 oktober is het volgende te melden.           
Ter gelegenheid van de startzondag is huis aan huis een folder van onze kerk 
bezorgd. De folder zag er goed uit en was bedoeld om te laten zien dat onze kerk, 
en een levendige gemeenschap daaromheen, bestaat. Aan de uitnodiging in de 
dienst te komen gaf één Muidense gehoor.   

Binnenkort zal achterin de kerk een zogenaamde Bijbel box staan met daarin een 
groot aantal bijbeltjes (Nieuwe Testament). De Bijbelvereniging stelt die box 
beschikbaar. Vroeger heette de Bijbelvereniging „de Nederlandse Gideons‟, 
bekend van bijbels in hotelkamers.                                                                                                           
We laten de Bijbelvereniging aan het woord:  
“Met name de vraag vanuit gevangenissen en de nood onder de toenemende 
stroom vluchtelingen leidde tot het beschikbaar stellen van Bijbeluitgaven in vele 
andere talen. De vraag naar het Evangelie was en is zo groot, dat we daaraan niet 
voorbij meenden te mogen gaan. Ook van kerkleden krijgt de Bijbelvereniging veel 
signalen dat er behoefte is aan Bijbels in diverse talen. Tijdens Kerkenpaden en 
Monumentendagen bijvoorbeeld en tijdens Open Kerkendagen en „vaste‟ 
openstellingen: het beschikbaar hebben van het Nieuwe Testament in meerdere 
talen zou van grote waarde zijn! Meestal is veel informatie over het kerkgebouw 
aanwezig. Over het interieur en het orgel. Maar vaak is er geen Bijbel beschikbaar 
voor mensen die daarin werkelijk geïnteresseerd zijn.” De kerkenraad bespreekt 
de begrotingen 2018 van diaconie en kerk en keurt ze voorlopig goed. Vervolgens 
krijgen de gemeenteleden gelegenheid via het kerkblad er kennis van te nemen. 
Opmerkingen ontvangt de kerkenraad graag tot uiterlijk 21 november.        
Jacomien van den Hoven, secretaris   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Verantwoording collecten 3e kwartaal 2017 
 
02-07-2017       Diaconie                                   €       86,37 
                                   Jeugdwerk                                       €       64,26 
09-07-2017              Regenboog                                       €       81,05 
                                   Onderhoud gebouwen                     €        53,82 
14-07-2017              Kerk                                                 €     467,25 
                               50-jarige bruiloft Fam. Mansvelder 
16-07-2017           Regenboog                                      €        71,45 
                                 Kerk                                                €        43,55 
23-07-2017                Regenboog                                      €    104,75  
                                 Onderhoud gebouwen                     €       77,10 
30-07-2017                  Regenboog                                      €        78,35 
                                    Kerk                                                €        60,41 
                                  Bloemen-pot                                     €        22,20 
                                     ZWO busje                                      €        13,70 
06-08-2017             Hogeweyk                                          €    119,90  
                                    Onderhoud gebouwen                     €       92,31  
13-07-2017                Zending                                            €       71,55 
                                    Kerk                                                 €       71,60 
20-08-2017                  Diaconie                                          €       80,50 
                                     Onderhoud gebouwen                     €       61,40  
27-08-2017                Missionair werk                                €       70,70 
                                   Kerk                                                 €   101,05 
03-09-2017              Voedselbank                                    €          109,80                                  
 Onderhoud gebouwen                     €            62,95 
10-09-2017                 Jeugdwerk                                        €       58,05 
                                     Kerk                                                 €       30,00 
17-09-2017               Midden-Oosten                                 €            73,70 
                                   Onderhoud gebouwen                      €      54,70  

 
Agenda 
 
 
 
zaterdag 18 november 20.00 uur: concert Ragazze Quartet & Nora Fisher (kerk) 
woensdag   22 november 16.00 uur: moderamenvergadering (bij Emmy Janssen) 
maandag     27 november 14.00 uur: vergadering Activiteitencommissie (bij Jan) 
dinsdag       28 november 20.00 uur: kerkenraadvergadering (in de Pastorie) 
woensdag     6 december 10.00 uur: gespreksgroep Open Deur (Rehoboth) 

 



 
 

Diaconie 
Collecte Najaar Zending, 12 november:  

Theologie doceren in Hong Kong 
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in China volgen ruim 560 
studenten een opleiding tot theologiedocent of predikant. Ook rust het seminarie 
leken toe. Tjeerd de Boer is samen met zijn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk in 
Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het seminarie. De 
studenten komen uit Hong Kong, China en uit andere Aziatische landen, zoals 
Cambodja, Myanmar, Laos en Indonesië. Veel studenten zijn al 
gemeentepredikant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door in 
Hong Kong te studeren blijft de opleiding betaalbaar en hoeven studenten niet 
naar het westen. 
Met deze collecte steunt u het werk van het Luthers Theologisch Seminarie en 
andere zendingspartners van Kerk in Actie. Van harte aanbevolen!  
 
Binnenlands Diaconaat, 19 november:  

Voor een glimlach van een vluchtelingenkind 
Geen eigen kamer, verdrietige volwassenen om je heen, steeds weer verhuizen en 
altijd weer die onzekerheid of je in Nederland mag blijven. Kinderen die opgroeien 
in een asielzoekerscentrum hebben vaak traumatische dingen meegemaakt 
voordat ze in Nederland kwamen. En als ze eenmaal hier zijn, krijgen ze nog meer 
te verwerken.  
Samen met andere organisaties staat Kerk in Actie op de bres voor deze kinderen. 
Er worden allerlei activiteiten voor hen georganiseerd: kinderen kunnen een 
weekje op vakantie, er zijn recreatieve en sportactiviteiten in het 
asielzoekerscentrum en kinderen kunnen een beroep doen op individuele 
rechtshulp of juridische bijstand.   
Met deze collecte steunt u deze kinderen en andere diaconale projecten.  
 
Collecte Missionair werk en Kerkgroei, 3 december:  

Help de nieuwe kerk in Drachten 
Er zijn voor elkaar, voor elkaar zorgen, van elkaar leren, met elkaar bidden en 
Bijbellezen en met elkaar lachen. Dat is het doel van Protestantse Pioniers Plek 
Yours! in Drachten, verbonden met de protestantse wijkgemeente Oase. Yours! wil 
een plek zijn voor tieners en hun ouders. Want als je iets met tieners wilt moet je 
ook iets doen met de ouders, is de overtuiging van Jan-Willem ten Hove, één van 
de vijf vrijwilligers die aan de basis van de pioniersplek staan.  
Net zoals in veel andere gemeenten is de leeftijdsgroep van twaalf tot vijftien jaar 
moeilijk te bereiken. In Drachten is men daarom begonnen met activiteiten met 
ouders en tieners. Ouders zijn uitgedaagd om samen met drie andere ouders de 
Bijbel in één jaar te lezen. Zo ontstond een groep van 16 ouders die nu regelmatig 



 
 

bij elkaar komt in een café voor “worst-en-kaas-bijeenkomsten‟ om samen met de 
tieners na te denken over de Bijbel en te bidden.  
Het doel is de tieners actief te maken. 
   
Als diaconie willen we al deze collecten bij u aanbevelen.  
 
Jitty Meinders-Rodenburg 
 

Voedselbank 
De opbrengst van de collecte hiervoor is geworden: € 359,15 
Er waren 186 artikelen en van de Parochie Levend Water 56 artikelen, 
Samen een mooi resultaat van 242 houdbare artikelen. 
Hartelijk dank, Arie Eggebeen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                

OPROEP:    Wij zoeken CHAUFFEURS !! 

 
Wie wil ons komen versterken om „s zondags de gemeenteleden die niet meer zo 
goed ter been zijn van huis naar de kerk en retour te brengen? 
Hoe meer chauffeurs zoveel te minder rijbeurten. 
 
U kunt zich opgeven bij Arie Eggebeen, tel. 263427 of 0625440156 
 
Bij voorbaat dank 

 



 
 

Activiteitencommissie 

 
Een herhaling van eerdergenoemde concerten dit keer, maar in een andere 
bewoording… 
 
Najaar concert Crescendo ~ 10 november 
Het Donateursconcert van Muziekvereniging Crescendo Muiden is omgedoopt 
naar Najaar concert; een andere naam, maar de intentie van het concert is 
ongewijzigd. Het is een speciaal concert als muzikale hulde en dankbetuiging aan 
de donateurs voor hun trouwe, financiële steun. Maar bij dit concert voor haar 
weldoeners zijn ook niet-donateurs altijd welkom om te komen luisteren. En dat 
laatste aspect vormde dit jaar de aanleiding voor de vereniging om te kiezen voor 
een andere naam. 
Het programma biedt van alles; van een statige, muzikale concertmars en een 
liefdesconcert tot aan een compositie van Carl Wittrock met virtuoze snelheid in 
vingers en geluid. Daarnaast zijn er bekende melodieën van Britse zangers (Paul 
Ryan, Elton John, Tom Jones) en van de Canadees Michael Bublé. Er is op deze 
vrijdagavond voor elk wat wils! 
Het concert begint om 20.00 uur. Er geldt geen entreeprijs, maar een vrijwillige 
bijdrage voor de vereniging na afloop wordt altijd gewaardeerd. Vanaf 19.30 uur is 
iedereen welkom en is koffie of thee bij onze commissie verkrijgbaar om de avond 
mee te starten.  
 

Ragazze Quartet en Nora Fisher ~ 18 november 
Het bekende Ragazze Quartet staat altijd garant voor een zeer bijzondere en 
prachtige invulling van een concertavond in de serie Proefkamermuziek. Deze 
zaterdagavond treedt men samen met mezzosopraan Nora Fischer en 
jazzdrummer Remco Menting op en worden de verhalen uit “The Secret Diary of 
Nora Plain” verteld, waarin de verhoudingen tussen maatschappij, privacy, 
paranoia en erotiek centraal staan. Liedcyli; deze muziekvorm krijgt een nieuw 
gezicht met teksten en muziek van deze tijd. Een avond om niet te missen! 
Ook dit concert begint om 20.00 uur. Kaarten à € 13,50, € 26, -- of € 29,50 kunt u 
reserveren via 06-15173471 of reserveren@proefkamermuziek.nl  De prijzen zijn 
inclusief een consumptie en reserveringskosten. Alle informatie vindt u op 
www.proefkamermuziek.nl  
 

U bent zoals altijd van harte welkom! 
 

Namens de Activiteitencommissie,  
Anja van Capelle 
 
 
 
 



 
 

Protestantse Gemeente te Muiden 
Grote of Sint Nicolaaskerk    Kerkstraat  3 – 1398 AJ Muiden 
 
Vergadergebouw Rehoboth  Kloosterstraat  6 
 

Predikant                          Ds. G.J. Hoogterp 
   De Pauw 1, 1398 CT, tel. 769042 
   E-mail: ghoogterp@grotekerkmuiden.nl 
 
Kerkenraad: 
Voorzitter Mevr. E.W. Janssen-Stam 
                Burg.de Raadtsingel 8, 1398BE, tel. 261912 

                E-mail: voorzitter@grotekerkmuiden.nl 
 
Secretaris               Mevr. J.J.M. van den Hoven-Scholten                    
                Het Karveel 11, 1398BV, tel. 261800  
                E-mail: secr@grotekerkmuiden.nl 
 
Postadres kerkenraad    Kloosterstraat 6, 1398 AM, Muiden 
 
Diaconie               Voorzitter: mevr. J.H. Meinders-Rodenburg 
                De Lange Gangh 13, 1398CV, tel. 261790 

                E-mail: diaconie@grotekerkmuiden.nl  

 
College van               Voorzitter: H. ter Beek 
Kerkrentmeesters            Het Hert 10, 1398EJ, tel. 263411 

                E-mail: cvk@grotekerkmuiden.nl 
 
                            Penningmeester: R. van Meurs 
                De Pauw 5, 1398 CT, tel. 0858780434 
                E-mail: penningmeester@grotekerkmuiden.nl 
 
Website    www.grotekerkmuiden.nl 
 
Activiteitencommissie Secretariaat: mevr. A. van Capelle-Goor   

Amersfoortsestraatweg 69-B14, 1403 AP Bussum                
                                           E-mail: acgrotekerkmuiden@gmail.com 
   Voor informatie over gebruik van de Grote Kerk: 
   tel.0294 264298 (b.g.g.: 0294 263398 of 085 8780434) 
 
Rekeningnummers 
Kerk           NL20RABO0343150484     t.n.v. Protestantse Gemeente te Muiden 

            NL66INGB0000225618   t.n.v. Protestantse Gemeente te Muiden 
Diaconie          NL14RABO0343150107       t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Muiden 
Zending                          NL38RABO0343154234       t.n.v. Zending Protestantse Gemeente te Muiden 
Activiteitencommissie NL73RABO0157098486       t.n.v. Activiteitencommissie Grote kerk te Muiden 
Het Open Huis NL61RABO0157017222       t.n.v. Kerkblad Het Open Huis, Muiden 
 
Kerkblad               Ledenadministratie: Mevr. M. Eggebeen-de Haan 
                Vondelstraat 20, 1398XL, tel. 263427, e-mail: kerkbladoh@live.nl, 
                Jaarabonnement € 10,-. Postabonnement (incl. frankeerkosten) € 20,- 

              Rekening NL61RABO0157017222 t.n.v. Kerkblad Het Open Huis, Muiden 
 

Inleveren kopij voor het volgende kerkblad bij:   
                                          M. Eggebeen, Vondelstraat 20, 1398XL, tel. 263427  

                                          E-mail: kerkbladoh@live.nl, uiterlijk op donderdag  30 november 2017 
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Geschilderde wanhoopskreten van een huurling van God (6). 
 

 

 

Eindelijk is hij er dan! Wanneer Gauguin in Arles aankomt, schildert hij een uniek 
portret van Vincent: een zonnebloem die zonnebloemen schildert! Maar veel 
verder gaat zijn inlevingsgevoel niet voor zijn gastheer. Gauguin vindt Vincent als 
schilder eigenlijk beneden zijn waardigheid. In het Gele Huis speelt hij de rol van 
artistiek genie, die dreigt op te stappen zodra Vincent aan zijn onfeilbaarheid durft 
te tornen. Hij haalt zijn schouders op over Vincents idealen van een „atelier du 
Midi‟. Vincent vreest dat Gauguin hem zal verlaten. „Ik geloof dat Gauguin 
ontevreden is met deze kleine stad Arles, met het kleine gele huis, waar we 
werken en vooral met mij……Ik vrees dat hij plotseling zal vertrekken.‟ 

Tot groot vermaak van Gauguin schildert Vincent lege stoelen! Die van Gauguin 
en die van zichzelf. Het schilderij van de stoel van Gauguin brengt een 
avondstemming tot uitdrukking. Op de stoel staat een brandende kaars. Naast de 
kaars liggen enkele moderne romans. De stoel heeft een elegante stijl, bijna 
vrouwelijk, en staat op een kleed voor een donkergroene achtergrond. De stoel 
van Vincent staat in het daglicht. Op de stoel ligt zijn pijp en wat tabak. Het is een 
eenvoudige stoel, die op een stenen vloer staat. Waarom schildert Vincent die lege 
stoelen? Zijn het zielsbeelden die de angst verlaten te worden symboliseren?  



 
 

Lege stoelen roepen voor Vincent allerlei associaties op. In zijn ouderlijk huis werd 
altijd een stoel leeg gehouden voor zijn doodgeboren oudere broer. In één van zijn 
brieven beschrijft Vincent zijn overgevoeligheid voor lege stoelen. Toen hij in 
Amsterdam studeerde, kon hij zijn tranen niet bedwingen bij het zien van de lege 
stoel die zijn vader na een bezoek had achtergelaten.  

 

 
 

 

Duiden die lege stoelen op een onafwendbare breuk met Gauguin? De kaars en 
het gele boek op de stoel van Gauguin komen in ieder geval ook voor op het 
‘stilleven met open bijbel’ dat Vincent als afscheid van zijn vader schilderde (zie de 
beschrijving in het juli nummer van Het Open Huis).  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                               B.P. 


